
لەدایکبووی 1٩6٥ لە پارێزگای کرماشــان. 
دواناوەندیــی لە شــاری کرماشــان تەواو 

کردووە.
شارەزا بە هەر دوو زاری سۆرانی و کەلهوڕی. 
ســاڵی 1٩٨٤ لەبــەر خەباتــی سیاســی، 
ڕۆژهەاڵتی بەجێ هێشت و چوو بۆ عێراق. 
1٩٨٥، یەکەم کەس بوو کە لە کەمپێک لە 
باشووری عێراق وانەی کوردیی بۆ مندااڵن 

کردەوە.
2٠1٠ بەرنامەی فێرگەی زمانی کوردیی بۆ 
ماوەی چوار ساڵ لە ئاسۆسات باڵو کردەوە. 
پاشان لەسەر ماڵپەڕ و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان 

بەردەوام بوو.
لــە چەند خولێکی جۆربەجۆردا لە ســوید، 
 html( ،»و »ئایتــی و زمــان »IT ئایتــی«
php(، )بنکــەدراوە database( و هەروەهــا 
مۆرفۆلۆژیی خوێند کە بنەمایەکی باش بوو 
بۆ فەرهەنگی ئایتی کە لە زانســتپەروەرانی 

کورد بە هەرەوەزی دایان نا.
خــاوەن بڕوانامــەی وەرگێڕانــە لەنێــوان 
زمانەکانــی »ســویدی، کوردی، فارســی و 

دەری«. 
خــاوەن بڕوانامــەی »ڕێنوێنــکاری زمان«ە 
کە تایبەتە بە مامۆســتای وانەبێژ لە خولی 

وەرگێڕان لە سوید.
ئێستەش وەک ڕێنوێنکاری زمان و وەرگێڕ 

لە سویددا کار دەکات.

بەرهەمەکان
ـ فەرهەنگی ئایتی )کارێکی هەرەوەزی(.

ـ پوختەی ڕێنووســی کــوردی 2٠21. لە 
ئورووپا و باشوور و ڕۆژهەاڵت بالو کراوەتەوە.

ئامادەبۆچاپ
)فارســی/کوردی/ یاســا  فەرهەنگــی   1

ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی(
2  فەرهەنگــی فیزیــا )فارســی/کوردی/

ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی( 

3 فەرهەنگــی بیرکاری )فارســی/کوردی/
ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی( 

4 فەرهەنگی پزیشــکی )فارســی/کوردی/
ئینگلیزی ـ کوردی/فارسی/ئینگلیزی(

5 »شــهدای قلعــه دمدم«. لــە کوردی بۆ 
فارسی.

6 چیرۆکەکانــی ڕۆبین هوود. ئینگلیزی بۆ 
کوردی.

ســەرەکییەکانی  کێشــە   
پەروەردە بە زمانی دایک لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان چین؟ پێتوایە ئەگەر ئێستا 
دەرفەتی خوێندن و پەروەردە بە زمانی 
کوردی بڕەخســێت، دەتوانین دەتوانین 
دەروەستی بێین؟ ئەگەر دەتوانین چۆن؟ 

ئەگەر نا، بۆچی؟

کێشــەی زمــان الی منداڵ و 
گەورە دوو شتی جیاوازن. ئەگەر 
کێشــەی گەورەکان چارەســەر 
بکرێــت، کاریگەریی زۆری دەبێت لەســەر 

پەروەردەی مندااڵن بە زمانی دایک. 
زمانــی دایــک بــۆ کــورد زۆر جیاوازیی 
هەیــە لەگــەڵ زمانی دایک بــۆ نەتەوەی 
بااڵدەســت. زمانــی دایــک الی نەتەوەی 
بااڵدەســت و پەروەردەی منداڵ بەو زمانە، 
بۆ ئەوان کەمترین کێشەی هەیە. ئەو ڕەوتە 
بنەمایییەی کە پێویســتە، ئــەوان بڕیویانە. 
هەموو ئاســانکارییەکیان بۆ کراوە. بەاڵم بۆ 
نەتەوەی ژێردەست ڕێک بەپێچەوانەیە. هیچ 
ئاسانکارییەکی بۆ نەکراوە، تەنانەت بەربەست 

و هەڕەشەش ڕووبەڕووی بووەتەوە.
من پێم باشــە لێرەدا لە باتیی زمانی دایک، 
زیاتــر ئاماژە بە زمانی کوردی بکەم، چونکە 

بۆ کورد، زمانی دایک واتە زمانی کوردی.
یەکێک لە کێشە ســەرەکییەکانی کورد لە 
ڕۆژهــەاڵت، ئەوەیە کە هەمــوو تەمەنیان، 
چ بــە خوێندنــەوە، چ بــە ڕەنــگ وەک 

وتووێژ لەگەڵ
دیاکۆ هاشمی

ئامادەکردنی:کامیلنەجاڕی
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بکرێن.
جاری وایە چەند زاری ســەر بە یەک زمان 
دەکەونــە چەنــد واڵتی جیــاوازەوە، وەک 
سویدی، نەرویجی، دانیمارکی و هتد، بەاڵم 
لەڕووی زمانەوانییــەوە، هەر بە چەند زاری 
ســەر بە یەک زمان هەژمار دەکرێن. مەرج 
نییە هەر زارێکی بچــووک بتوانێت بەتەنیا 
ســەربەخۆ بێــت، چونکە ســەربەخۆبوونی 
جوگرافی هەلومەرجی تایبەتیی خۆی هەیە 

کە بۆ هەر زارێک نالوێت.
بێگومــان زارە کوردییــەکان، بەپێی بنەما 
زمانەوانییــەکان، کە لە ســەرەوە ئاماژەی 
پێ کــرا، جیاوازییەکەیــان ئەوەندە کەمە 
کــە بەرانبەر بە یەکتر هــەر بە زار هەژمار 
دەکرێــن. هەر کامیان بەتەنیــا بەرانبەر بە 
یەکتــر، زارن. یەک یــان دووانیان دەتوانن 
لەنــاو خۆیاندا ئەرکی زمانــی پێوەر ببینن. 
بــەاڵم هــەر کام لەوانە بەتەنیــا نوێنەری 
زمانــی کوردیــن و ئەگەریــش ئەرکــی 
 زمانــی پێــوەر ببینــن هەر نــاوی زمانی 

کوردییە.
زارە کوردییــەکان بەتەنیــا هەرگیز ناتوانن 
ســەربەخۆ بــن، بەبــێ یەکتریــش بێهێز 
و پچڕۆکــن. کــەوا بێــت تەنیــا ڕێگەی 
بەردەوامبــوون ئەوەیە کــە پێکەوە بژین و 
بە ڕێزدانان بۆ یەکتر، وەک هەزاران ســاڵی 
لــە داهاتوویەکی درێژیشــدا هەر  ڕابردوو 
پێکــەوە بژین. جگە لــە زمانێکی هاوبەش 
و زاری لێکنزیــک، زۆر شــتی بەهێــزی 
کۆمەاڵیەتــی، هزری و دابونەریتی، هەزاران 

ساڵە ئێمەی پێکەوە گرێ داوە.

 ئەگەر لە پرســیاری پێشــوو 
هاوڕای ئەم بۆچوونەی: ئاخۆ بوونی چەند 
زمان یا پەرەپێدان و گەشــەی هاوکاتی 
چەند زاراوە وەک زمانی ڕەسمی نابێتە 
هۆی پەرتەوازە بوونــی زیاتری کورد و 

لێک هەاڵواردنی زیاتر؟

وەک ئامــاژەم پێ کــرد، من بە 
هیچ شێوەیەک زارە کوردییەکان 
وەک زمانــی ســەربەخۆ نابینم. 
هەموویان ســەر بە یەک زمــان دەبینم بە 

ناوی زمانی کوردی.
زۆریش ئاســایییە لــە ناوچەیەکی بەرینی 
وەک باکــوور و ڕۆژاوای کوردســتان لەوێ 
زمانی پێوەر بۆ ئەو بەشــە کوردیی ژووروو 
بێت. چونکە هەژمارێکی ئێجگار زۆر کە بەو 
زارە دەدوێن لە یەک شوێندا کۆ بوونەتەوە.

کوردیــی ناوەندییش ئەرکی زمانێکی پێوەر 
دەبینێــت بۆ باقیــی کوردســتان. لە هەر 
ناوچەیەکیــش کە ئاخێوەرانــی زارێکی تر 
کۆ بوونەتــەوە، بە هیچ شــێوەیەک نابێت 
ڕێگە لە بەکارهێنانــی زارەکەیان بگیرێت، 
باشــووری.  کوردیــی  و  هەورامــی  وەک 
ئــەوان تەنیا کاتێک هەســت بە کوردبوون 
و یەکێتی الیان بەهێــز دەبێت کە ڕێزیان 
لــێ بگیرێت. نەک بەزۆر ناچــار بکرێن بە 
زارێکی تر بدوێن. خۆیان لەبەر کەمینەبوون 
لە کاتــی پێوەندیــی سەرانســەریدا هەر 
کوردیــی ناوەنــدی بــەکار دەهێنن. وەک 
چــۆن هەورامییــە ئازیزەکانمــان کوردیی 
ناوەندنییش بەباشی دەزانن. تەنانەت کەلهوڕ 
و گۆرانیش زۆر هەستی کوردبوونیان هەیە 
و زۆر بەتامەزرۆیییەوە حەزیش دەکەن باش 
ســۆرانی فێر بن. بــەاڵم هیچیش بڤە نییە 
کە لە ناوچەی خۆیان بە کوردیی باشووری 
بدوێن. بەم ڕێگەیە هەســتمان بۆ یەکبوون 
زۆر باشــتر دەبزوێت و باشتر هەموومان بە 
هەموو جۆربەجۆرییەکەوە خۆمان ســەر بە 

یەک زمانی کوردی دەزانین.

 ئەگــەر لەگەڵ چەنــد زمانی 
کوردی نیت: ئێمە کە تا ئێســتا تەنانەت 
ڕێک  یەکگرتووش  ڕێنووســێکی  لەسەر 
نەکەوتوویــن چــۆن دەتوانین لەســەر 
زمانێکی یەکگرتوو بۆ کورد ڕێک بکەوین؟

تەلەڤزیۆن و چ بە دەنــگ، بەردەوام لەژێر 
کاریگەریی زمانی فارسیدا بوون.  ئەمە وای 
لێ کردوون کــە زۆر جار لەژێر کاریگەریی 
زمان و فەرهەنگی فارسیدا قسە بکەن و بە 
فارســی بیر بکەنەوە، ئەگەریش بە کوردی 
بنووسن، هەندێک جار هەست دەکەیت کە 
کوردییەکی فارســییانەیە. ئەمە کات دەبات 
هەتا مرۆڤ هەســتی پێ بــکات و بتوانێت 
بگەڕێتەوە سەر داڕشتنی کوردی. هەر بۆیە 
ئەگەر لە داهاتــوودا پەروەردەیەکی کوردی 
دەســت پێ بــکات، زۆر گرنگــە بەوردی 

بەردەوام ئاگامان لەو بەشە بێت.
هەروەها کێشەی تر ئەوەیە کە زۆر کوردی 
ڕۆژهەاڵت، بە کوردی ئاشــنا نین و پێیان 
وایە زمانەکەیان توانای دەربڕینی زۆر شتی، 
بەتایبــەت لە بــواری زانســتیدا نییە. ئەوە 

بێگومان بیرکردنەوەیەکی هەڵەیە.
ئەگــەر بواری خوێندن بە کوردی دەســت 
بدات، بێگومان بەئاسانی دەتوانین دەروەستی 
بیــن. زمانی کوردی لەو بارەوە، پێشــتر لە 
باشوور، بە ئەزموونێکی زۆر دوورودرێژ و پڕ 
لە هەوراز و نشــێودا تــێ پەڕیوە. هەر بۆیە 
زۆر کێشە چارەسەر کراوە و زۆر ئاسانکاری 
کــراوە کە زمانــی خوێندنگــەکان هەر لە 
ســەرەتاوە هەتا پلەی بەرز بە کوردی بێت. 
بــە بەکارهێنانی ئــەو ئەزموونە گەورەیەی 
باشــوور، کورد بەباشی دەروەستی خوێندن 
بە کــوردی دەبێــت و هیچ کێشــەیەکی 

قورسی نابێت.

 چۆن دەکرێ لە ئێســتاوە بوار 
بــۆ پەروەردە بە زمانــی کوردی خۆش 

بکەین؟

کەسێک کە لە بوارێکی زانستیدا 
بــە فارســی خوێندوویەتی، زۆر 
بۆی ئەســتەم دەبێت کە هەموو 
ئــەو چەمــک و زاراوانە بە کــوردی بەکار 

بهێنێــت. ســااڵنێکی زۆر دەخایەنێت ئەو 
کەسانە بە کوردی ڕابهێنرێن و بخرێنە سەر 
ڕاســتەڕێی خەرمانی وشــەی کوردی. هەر 
بۆیە زۆر گرنگە هەر لە ئێســتەوە، کوردی 
ڕۆژهەاڵت بەوردی خەریکی فێربوونی زمانی 
کوردی بن. گرنگە هەموو کەســێک هەر لە 
ئێستەوە، لە ڕێنووسەوە بگرە هەتا ڕێزمان و 

وشە، خۆی تەیار بکات.
ئێســتە کتێــب و ســەرچاوەی زۆر لــە 
بەردەســتدان. هەموو کتێبەکانی قوتابخانە، 
گەلێک فەرهەنگ و وشەنامەی سەرهێڵ و 
هەزاران بەرهەمی تر و فیلمی دۆبالژکراو و 
هتد، بەخۆڕایی لەســەر ئینتەرنێت دانراون. 
هەمــوو ئەوانە ســەرچاوەی زۆر باشــن بۆ 
ڕاهێنانی زمانی کوردی، تەنانەت بۆ ئەوانەش 

کە هەر خوێندەوارییان نییە.

 هێندێــک کەس پێیان وایە لە 
جێی قسە کردن لە زمانی کوردی دەبێ 
باس لە زمانە کوردییەکان بکەین. ئاخۆ 
ئەمــە بووەتە هۆی ئــەوەی ئەم ڕوانینە 
بۆ زمانی کوردی ئێستا زیاتر بەرجەستە 
بێــت؟ ئایا بەڕاســتی زارە کوردییەکان 
ئەوەندە لێــک دوور کەوتوونەتەوە یان 
هەر دەکرێــت لەبنجەوە زمانە کوردییە 
جیاوازەکان هەبوو بــن؟« ڕای جەنابت 

لەسەر ئەم بابەتە چییە؟

هــەر نەتەوەیەکــی گــەورە کە 
جوگرافیایەکــی بەرینــی لەبــەر 
هۆی  کۆمەڵێک  لەبــەر  گرتبێت، 
تایبەتی، خاوەنــی چەند زارێکی جۆربەجۆرە. 
زارەکان لــەڕووی مۆرفۆلــۆژی، فۆنۆلــۆژی، 
لێکســیکۆلۆژی و ئۆرتۆگرافییــەوە دەتوانــن 
جیاوازییــان هەبێت، بەاڵم ئــەو جیاوازییانە 
ئەوەنــدە زەق و گەورە نین کە بەپێی پێوەرە 
زمانەوانییــەکان کــە بۆ دوو زمانــی جیاواز 
پێناســە کراون، بە زمانی ســەربەخۆ هەژمار 
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زاری خۆی قســە بکات هیچ لە مەسەلەکە 
ناگۆڕێت. ئەوە هەم ڕەوتی مێژینەی بووە و 
هەمیشە تاکەڕێی دیموکراسی و هاوسۆزییە. 
بــە کــردەوەش ئەگــەر چــاو لــە دەزگا 
ڕاگەیاندنــەکان بکەین ئەگەر چاو لە زمانی 
حکوومــەت بکەین، ئەگەر چــاو لە ڕێژەی 
بەکارهێنان و لێتێگەیشتن بکەین، دەبینین 

کە هەر ئەو ڕەوتە لەمێژە جێگیر بووە.
تەنیا بــە ڕێزلێنان لە زارە شــیرینەکانمان 
یەکگرتــووی  نەتەوەیەکــی  دەتوانیــن 
هاوبەشــمان هەبێــت. نابێت ئەو ترســەی 
ئێرانییەکان هەیانە بگوێزینەوە بۆ خۆمان و 
وا بزانین ئەگەر ڕێگە بە زارەکانی تر بدرێت 
ئەوە ئێمە پارچەپارچە دەبین. بەپێچەوانەوە، 
یەکگرتووتر دەبین. هەستی هاوسۆزی تەنیا 
بە خۆشەویستی دروســت دەبێت نەک بە 

تۆپزی و ناچاری.

 بەم دواییانە کتێبێکت لەســەر 
ڕێنــووس و خاڵبەندی بــاڵو بووەتەوە. 
ئەکادیمیــای کــوردی و  پێشــتریش 
شــێوەیەیان  لــەم  کاری  زۆرکەســی 
کردووە، جیاوازیی کارەکەی ئێوە لەگەڵ 
ئەوانەی ڕابردوو چییە؟ بۆچی سەرەڕای 
دەرچوون و باڵو بوونــەوەی ئەم کارانە 
هێشــتا میدیا، دەقە پەوەردەییەکان، و 
تەنانەت نووسراوەکانی دامەزراوە ڕەسمی 
و حکومییەکانــی هەرێمی کوردســتان 
یەکەدەســت نین و تەنانەت پڕ هەڵەی 

ڕێنووسین؟

زمان بەردەوام گۆڕانکاریی بەسەر 
دێــت. ڕێنــووس لە ســەرەتادا 
لەسەر بنەمای نووسین بە دەست 
داڕێژرابوو. دواتر لەبەر سەرهەڵدانی تەکنیکی 
نوێتر، گۆڕانکاری بەسەر ڕێنووسیشدا هات.

زۆربەی ئەوانەی لەســەر ڕێنووس بڕیاریان 
دەدا و ڕێک دەکەوتن، نووسینەکانیان دەدایە 

دەینووسییەوە.  تایپیستێک  و  چاپخانەیەک 
تایپیســتانە، کارەکەیــان کارێکــی  ئــەو 
زمانەوانییانە نەبوو، نووسینەکانیان پڕ بوون 
لە هەڵەی ڕێنووســی. تەنانــەت بەپێی ئەو 
یاسا و ڕێسایانەی کە کۆڕە جۆربەجۆرەکان 

لەسەری ڕێک کەوتبوون، نەیاندەنووسی.
ئامێری نووســین هێنــدە دەوڵەمەند نەبوو 
کــە تەنانەت بکرێت پیتــە کوردییەکانیش 
بەتەواوی بنووســرێنەوە. هــەر بۆیە کتێبە 
کۆنەکانمــان پــڕن لە هەڵەی نووســین و 

هەڵەی چاپی.
ڕێنووس کێشــەیەکە لە هەموو زمانەکاندا 
هەیە. لە هەموو زمانێکدا، دوودڵی و جیاوازی 
لە نووسینی وشەکاندا هەیە. هیچ زمانێک لەم 
دنیایەدا نییە کە کێشەی ڕێنووسی نەبێت. 
گەورەترین جیاوازیی ئێمە لەگەڵ هەندێک 
لە زمانە گەشەسەندووەکانی تردا ئەوەیە کە 
ئەوان بەپێی ڕای تاکەکەسی شت نانووسن، 
بەڵکوو بەپێی ڕێککەوتنێک شت دەنووسن. 
بەاڵم ئێمە ئەگەریش ڕێککەوتنمان کردبێت، 
گوێی نادەینێ. هەر کەسێک بەپێی ڕاهاتن 
و چێژی خۆی شــت دەنووسێت و ڕێنووس 
دادەهێنێت. ئێمە حیزبەکانیشمان کە یەک 
پێــڕەو و پرۆگرامیان هەیــە، پارچەپارچەن 
و پێکــەوە یــەک ناگرنەوە. نەخــوازەاڵ کە 
ڕێنووس ئەوەندە جیاوازیشــی تێدایە چۆن 

یەک بگرێت؟
من وەک کەسێک کە لە نزیکەوە ئاگاداری 
ڕەوتی دەســتپێکی تەختەکلیــل و فۆنتی 
کوردی بووم و هاوکاری هەموو ئەو گرووپە 
ئایتییانە بووم کە شوێندەستیان لەو بوارەدا 
دیار و بەرچاوە، وەک کەسێک کە ئەندامی 
لێژنەی نێوان مایکرۆســۆفت و فەرمانگەی 
ئایتیی کوردســتان بووم بــۆ جێگیرکردنی 
تەختەکلیلی کوردی لە سیســتەمەکانیاندا. 
وەک کەســێک کــە ئــاگاداری هەمــوو 
گۆڕانکارییەکی زمانی، لە هەموو پارچەکان 
بەتایبــەت لە باشــوور و ڕۆژهــەاڵت بووم. 

ڕێنووسی یەکگرتوو پێوەندیی بە 
ئەلفبێوە هەیە. کرمانجی  جۆری 
بــەکار  التینی  ئەلفبێــی  کــە 
دەهێنن ڕێنووســی خۆیان هەیە. کوردیی 
ئارامــی بەکار  ناوەندییــش کــە ئەلفبێی 
دەهێنێــت، ڕێنووســی خۆی هەیــە. لەمە 
یەکگرتووتــر چــی ببێت؟ من پێــم وایە 
کوردیــی ناوەنــدی بەبــێ ئەمــال و ئەوال 
ڕێنووســی یەکگرتووی خۆی هەیە. ئەگەر 
کەســانێک شــارەزای نین یان نەیانەوێت 
بــەکاری بهێنن، ئــەوە تاوانەکە لە نەبوونی 

ڕێنووسەکەدا نییە.
ئەوەش بڵێم هەموو زمانەکانی دنیا کێشــەی 
ڕێنووسیان هەیە. کێشەی ڕێنووس هەمیشە 
لەگــەڵ زماندا دەژیت. شــتێک کــە زمانە 
پێشــکەوتووەکانی دنیا هەیانە و ئێمە نیمانە، 
ئەوەیە کە ئەوان هەرچەند بۆچوونی جیاوازیان 
هەیە، لەسەر یەک ڕێنووس ڕێک و تەبان، بەاڵم 
ئێمە ئامادە نین ئەو ڕێنووسە یەکگرتووەی کە 
دەیان ســاڵە کاری لەسەر کراوە و کۆدەنگیی 
زۆر زمانەوان و ئەکادیمیای لەسەرە، گشتگیر 
بکەین. هێشــتاش تاکەنووسەری وا هەیە کە 

ڕێنووسی خۆی هەیە.  

 چــۆن دەکــرێ چەنــد زمان 
یــا زاراوەی هاوتەریب بــە جۆرێک لە 
پــەروەردەدا ڕێــک بخەین کــە بەرەو 
پەرتەوازەییــی زیاترمان نەبات و ئەگەر 
بڕیارە زمانێکی یەکگرتووشــمان هەبێ، 
چۆن دەکرێ زمانی یەکگرتووی کوردی 
بە جۆرێک ڕێک بخرێ کە هەم زمانێکی 
هاوبەشی کوردیمان هەبێ هەموان لێی 
تێبهگەن و هەم لەگەڵ پاراستنی زاراوە 

جیاوازەکانیش ناتەبا نەبێ.

کورد جارێ واڵتێکی یەکگرتووی 
هەمــوو  نییــە.  ســەربەخۆی 
لــە چوارچێوەیەکی  کوردیــش 

حکوومــی، فەرمانگەیی، خوێنــدکاری کۆ 
نەبوونەتەوە. هــەر لەبەر ئەوە، لەڕاســتیدا 
کێشــەی نەبوونی زمانێکی هاوبەش، هێندە 
زەق و گــران نییــە، وەک ئــەوەی خەڵک 
ئەوەنــدە باســی دەکەن و وەک شــتێکی 

مەترسیدار چاوی لێ دەکەن.
زۆرترین ڕێــژەی کرمانجیئاخێــوەکان، لە 
باکــوور و ڕۆژاوادا دەژیــن. خاوەنزارەکانی 
تر لەو ناوچانــەدا ناژین. ئەوان بە کرمانجی 
کاری خۆیان جێبەجێ کردووە. ناشــکرێت 
ناچار بکرێن بە کوردیی ناوەندی بدوێن. بە 

کردەوەش هەر هزری وا جێ ناگرێت.
لە ڕۆژهەاڵت و باشوور زاری زاڵ و هاوبەش، 
کوردیی ناوەندییە. ئاخێوەرانی ئەو زارەکانی 
تر، زۆر بەباشــی ئاشنای کوردیی ناوەندین. 
قســەی پێ دەکــەن و لێی تــێ دەگەن. 
کەوا بێت زۆر ئاســایییە هەمووان، کوردیی 
ناوەنــدی وەک زمانــی پێوەر و ســتاندارد 
لەنێــوان خۆیاندا چاو لێ بکــەن. ئەمەش 
واتــای ئەوە نییە کە ئەوان دەســتبەرداری 
زاری خۆیان بن. ئەگەر ویستیان لە ناوچەی 
خۆیان بەکاری بهێنــن، نابێت ڕێگەیان لێ 
پاڵپشتییش  دەبێت  بەپێچەوانەوە،  بگیرێت. 
بکرێن، تا هەســتی خۆبەکوردزانین لەوەی 
کە هەیە زیاتریش لە دەروونیاندا بگەشێتەوە 
و خۆیان بە بەشــێک لە کورد و کوردەواری 
بزانــن. بێگومان کورد و کوردســتان بەبێ 

ئەوان پاژێکی ناتەواوە و کەرتکراوە.
لــەڕووی دەوڵەمەندیی وشــە و و پەیڤەوە، 
لــەڕووی ئــەوەی کە زۆرینە پێی ئاشــنان 
و لێی تــێ دەگەن و قســەی پێ دەکەن، 
هەروەهــا لەبەر ئەوەی کە ســۆرانی کاری 
زۆری لەسەر کراوە، لەو ڕووەوە وەک زمانی 
حکوومەت و خوێندنگە و زانست و ئەدەبیات 
زۆر جێگیرتر و گشــتگیرترە. هەر دەبێت لە 
بۆنــەی فەرمی و حکوومی و خوێندن، ئەوە 
بکرێتــە زمانی پێوەر لەنێــوان ڕۆژهەاڵت و 
باشــووردا. ئەگەریــش هەر کەســێک بە 
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 پێشــتر کۆڕی زانیــاری کورد 
ســەرچاوە و مەرجەعێکــی باەوڕپێکراو 
بوو بۆ پرسی زمانی کوردی و دەورێکی 
گرینگیشــی دەگێڕا و بڕیارەکانیشی لە 
الیەن نووســەرانی کوردەوە النیکەم لە 
باشــوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان پشتی 
پێ دەبەسترا. ئستا ئاکادیمیای کوردی 
لە باشوور ئەم دەورەی نەماوە و تەنانەت 
لە باشووریش زۆر پابەندی ڕێنماییەکانی 
ئاکادیمیا نین. لــە ڕۆژهەاڵتیش لە ژێر 
کاریگەریی ڕێنووسی فارسیدا هێندێک 
گۆڕانکاری لە رێنووســی کوردیدا کراوە 
وەک ئــەوە هێندێک کەس باوەڕیان بە 
جیا نووسینی هەموو وشەکان و تەنانەت 
وشــە لێکدراوەکانیش هەیە. ئێســتا چ 
الیەنێک دەتوانێ ڕۆڵــی ئەو مەرجەعە 
بگێڕێ کە هەموو نووســەران پشتی پێ 

ببەستن؟

لــە  زانیاریــی کــورد  کــۆڕی 
ڕێنووسدا  سەرەتاییی  قۆناخێکی 
بوو. زمانی کوردی زۆر شــتی بۆ 
نەلوابوو کە ئێســتە بۆی لواوە. سەرچاوەی 
ســەرەکی هــەر ئــەوان بــوون. خەڵکی 
نووســەریش بەگشــتی ئەوانە بوون کە لەو 
کۆڕە دەیانڕوانی، نووسینی خەڵک لە چەند 
و  »کاروان«  وەک  تایبەتیــی  گۆڤارێکــی 
»بەیــان«، »مامۆســتای کــورد« و هتد باڵو 
دەبوونــەوە. ڕێنــووس لەوێــدا ڕێنووســی 
نووســەرەکە نەبــوو، بەڵکــوو ڕێنووســی 
گۆڤارەکان بوو. ئەوانیش زۆر جار ڕێنووسیان 
دیاریکراو بوو. هەر بۆیە هەست دەکرێت کە 

جاران خەڵک یەکدەست دەیاننووسی.
کەوا بێت لە باشوور )لە ڕۆژهەاڵتیش(، جاران 
مەســەلەی نووسین لەبەر ســنوورداربوونی 
هەلومەرجــەکان زیاتــر لــە ژێردەســتی 
نووسەران و ئەهلی زماندا بوو. بۆیە هەستت 
بە یەکگرتوویی دەکرد. لــە پڕدا دنیا گۆڕا، 

ئینتەرنێت و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان و ئازادیی 
فرەڕۆژنامەیی و چاپەمەنی و میدیای دەنگ 
و ڕەنگ وای کرد کــە هەموو کەس بواری 

نووسینی پێ درا.
ئەوانەش کە هەر ناوی ئەکادیمیان نەبیستبوو 
و هــەر نەیاندەزانــی کــە ڕاســپاردەکانی 
ئەکادیمیا بۆ ڕێنووس چین، دەســتیان کرد 
بە نووســین. هەر کەســێک بەپێی چێژی 
خــۆی و لەژێر کاریگەریــی زمانە زاڵەکەی 
شــوێنی ژیانیدا شتی دەنووسی. ئێستە وای 
لێ هاتووە بە ڕادەی ئەوانەی شت دەنووسن، 
ئێمە ڕێنووسی جیاوازمان هەیە. ئەم ڕەوتە 
ئێســتەش هەر بەردەوامە. ئیتر ئەوانەی کە 
ماوەیەک بە ڕێنووســێک دەنووسن و بەوە 
خوو دەگرن، کاتێک پێیــان دەوترێت ئەم 
خاڵە ئاوا بڕیاری لەسەر دراوە، بۆیان نامۆیە.
بە ڕای من ئێســتەش تاکــە الیەنێک کە 
بە شــێوەیەکی فەرمی لەالیەن پەرلەمانەوە 
ئەرکی پێ ســپێردراوە هــەر ئەکادیمیایە. 
ئەگەریش زۆر چاالک نەبن، هەر ئەو ڕێنووسە 
بنەمایەکی باشە. هەموو ئەوانەش ڕێنووسیان 
نووســیوە، هــەر بە تێکڕا لــە چوارچێوەی 
هەمان ڕێنووسدا باسی ڕێنووسیان کردووە. 
جیاوازییــەکان هێنــدە زۆر نین کە گەورە 
بکرێنەوە. لە ڕۆژهەاڵتیش زۆر کەس لەسەر 
هەمان بنەمــا دەڕۆن. ئەگەر چینێکی تازە 
فارســیدا ڕێنووسەکەیان  لەژێر کاریگەریی 
بەپێی ئەوان بگونجێنــن، ئەوە با بزانن کە 
ئەوە، ڕێنووسە پێوەرەکە نییە. ئێمە پێویستە 
لەسەر یەک ڕێنووس خۆمان کۆ بکەینەوە، 
تا نووســینەکانمان بە شێوەی دیجیتاڵی بە 
یەک ڕادە بگەنە دەســتی هەموو کەسێک. 
جا خۆمــان بەپێی کام ڕێنــووس یان کام 
تاکەکەس بگونجێنین؟ ئایا باشــتر نییە ئەو 

ڕێنووسە بێت کە کۆدەنگیی لەسەر دراوە؟
هەر بڕیارێکی نوێ بۆ ڕێنووس بە شێوەیەکی 
فەرمی دەربچێت، ئەوە لە ســایتەکەی مندا 

دادەنرێت.

وەک کەســێک کە دەرفەتی ئەوەم هەبووە 
کە هەموو نامیلکە و ڕێنووســە کۆنەکان کۆ 
بکەمەوە. وەک کەســێک کە لــە نزیکەوە 
ئاگاداری ئەکادیمیای کوردی بووم و بەردەوام 
ڕاوێژم لەگەڵ کردوون. وەک کەســێک کە 
ئــاگاداری ئەزموونەکانی فارس و عەرەب و 
ســویدی و ئینگلیزیم لــەو بوارانەدا. وەک 
کەســێک کە زیاتر لە 12 ساڵە بەردەوام لە 
ئینتەرنێت و تەلەڤزیۆن و تۆڕە کۆمەاڵیەتی 
و قوتابخانــەکان وانــەی زمانــی کوردی و 
ڕێنووسم گوتووەتەوە و کاری وەرگێڕانیشم 
کردووە. وەک کەســێکی ئاشنا بە زمانەوانی 
و ئایتی و گرنگیدان بەو دوو بەشــە گرنگە 
و متوربەکردنیان، بــە تاوتوێکردنی هەموو 
ڕێنووسەکانمان و بەراوردیش لەگەڵ زمانە 
زیندووەکانــی دنیا، بەو ئەنجامە گەیشــتم 
کە ئەم ڕێنووســە نووژەنکەرەوەی ڕێنووسە 
کۆنەکانمانــە، بەتایبەت ڕێنووســی کۆڕی 
زانیاریــی کــورد و ئەکادیمیــای کوردی. 
هەموو هەڵە تایپییەکانیانم وەال ناوە. بڕیارە 
نوێیەکان کە لە بواری ئایتیدا کاریگەرییان 
لەســەر زمانــی کــوردی هەیە، پــێ زیاد 
کــردوون. ســااڵنێکە بە شــێوەی ماڵپەڕ و 
پی دی ئێــف باڵوم کردوونەتەوە. ئێســتە 
دەرەنجامەکەی بووە بەو نامیلکەیە بە ناوی 
»پوختەی ڕێنووســی کوردی«. بە زمانێکی 

سادە، بە شێوەی ڕەنگی، کورت و پوخت.
هاوکاتیش خۆم بەردەوام وەاڵمی ســەدان 
فێرخــوازی جۆربەجــۆرم داوەتــەوە. بــە 
ســایتەکەم پردێک بووم بۆ گواســتنەوەی 
هەموو ئەو شــتانەی لە باشوورەوە سەبارەت 
بە زمــان هەبووە بۆ ڕۆژهــەاڵت. هەرچەند 
گەلێک لە خەڵکانی باشــوور بێخەبەرن لە 
ڕێنووســی ئەکادیمیا و گوێیــان نەداوەتێ، 
من کردوومە بە بنەمــای کارەکانم. دەیان 
فێرگەی زمانی کــوردی لە ڕۆژهەاڵت، ئەو 
ڕێنووســەیان کردووە بە بنەمای فێرکاریی 
خۆیــان و هــەزاران فێرخــواز فێــری ئەو 

ڕێنووسە بوون.

 چــۆن دەکــرێ کێشــەکانی 
ئێســتای ڕێنووسی چارەســەر بکرێ و 
ڕێک  یەکگرتوو  ڕێنووســێکی  لەســەر 

بکەوین؟

ڕێنووسی  دەمێکە خاوەنی  کورد 
یەکگرتــووی خۆیەتــی. ئەویش 
ئەوەیە کــە لەالیەن ئەکادیمیای 
کوردییەوە پەسەند کراوە و منیش نووژەنم 
لــە کتێبــی »پوختــەی  کردووەتــەوە و 
ڕێنووس«دا خســتوومەتە ڕوو. دڵنیام وەک 
خۆشــتان ئاماژەتان پێ کردووە، زۆر کەسی 
تریش لە هەموو الیەکەوە لەســەر ڕێنووس 

کتێبی نووسیوە و هەمتریش دەنووسێت. 
ڕێنووســی هەموو دنیا کێشــەی لەسەرە، 
ڕێنووســی هەموو زمانەکانــی دنیا بە دڵی 
سەد لە سەدی بەکارهێنەرانی زمانەکە نییە. 
گرنگ ئەوەیە خاڵە گرنگەکانی دیاری بکرێن 
و پێشنیاریان لەسەر بدرێت، پاشان کۆڕێکی 
واڵتەکە،  ئەکادیمیای  وەک  متمانەپێدراوی 
پشتڕاســتی بکاتەوە و کۆدەنگیی لەســەر 
بدات. ئەمەش بۆ کورد کراوە. ئەم ڕێنووسە 
بۆ ئەو بەشــەی کە ئەلفبێــی ئارامی بەکار 

دەهێنن، ڕێنووسی یەکگرتووە. 
من خۆم زیاتر لە 12 ساڵە هەمان ڕێنووسم 
کردووەتــە بنەما لە کارەکانمــدا، چ وەک 
بەرنامــەی فێرگــەی زمانی کــورد کە 12 
ساڵ پێش لە ئێستە لەڕێگەی ساتەالیتەوە 
بــاڵو دەکرایەوە، چ وەک ســایت و کتێب 

خستوومەتە بەرچاوی خەڵک.
دیســانەوە دەڵێم، وردەشــت لێرە و لەوێ 
ئەوەندە گەورە نین کە بڵێین کورد ڕێنووسی 
نییە. لە هەموو زمانەکانی دنیادا وردەشــت 
هەر هــەن و هەتا زمانیش مابێت هەر ڕای 
جیاواز هەیە، گرنگ ئەوەیە لەســەر شتێک 
کە بۆ کۆدەنگی کراوە خۆمان کۆ بکەینەوە.
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